Bijzondere bijstand
Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering
Individuele inkomenstoeslag

Financiële tegemoetkomingen

Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een
bijzondere situatie. Soms kunt u die kosten slechts gedeeltelijk
of helemaal niet betalen, omdat u bijvoorbeeld een uitkering
heeft, een minimuminkomen of omdat het om zeer hoge
bedragen gaat. Misschien komt u dan in aanmerking voor een
vergoeding op grond van de Participatiewet (Pw). Deze vergoeding heet bijzondere bijstand.
Voor wie is bijzondere bijstand bedoeld?
Bijzondere bijstand is vooral bedoeld voor personen met een minimuminkomen. Dat kan een bijstandsuitkering zijn, maar ook een werkloosheids-,
arbeidsongeschiktheids-, of een AOW-uitkering. De bijzondere bijstand is ook
bedoeld voor ouderen met een AOW-uitkering plus een klein pensioen en voor
personen die moeten leven van een minimumloon.
Een hoger inkomen?
Als uw inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm, kunt u ook in
aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand wordt dan
berekend naar draagkracht. Van het inkomen boven de bijstandsnorm wordt
een deel op de bijzondere bijstand in mindering gebracht. U krijgt dus een lager
bedrag uitgekeerd.

Gebruikte afkortingen
Pw			
AOW		
WW		
Wajong
WAO		
WIA		
WSF		
WTOS		
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Participatiewet
Algemene Ouderdomswet
Werkloosheidswet
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet studiefinanciering
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
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Algemene voorwaarden
Het toekennen van bijzondere bijstand is verbonden aan een aantal
voorwaarden:
• uw omstandigheden moeten bijzonder zijn en de kosten noodzakelijk;
• u moet in een van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul wonen;
• bijzondere bijstand wordt niet toegekend voor kosten die al gemaakt zijn.
Vraag bijzondere bijstand dus aan vóórdat u de kosten maakt. Dat voorkomt
teleurstellingen;
• wanneer u al een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen telt dit mee
bij de toekenning van bijzondere bijstand.
Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten?
Bijzonder
Wanneer u kosten maakt door bepaalde, bijzondere omstandigheden, worden
deze kosten vergoed door de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand wordt
niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden voorkomen.
Noodzakelijk
Om te kunnen beoordelen of uw kosten noodzakelijk zijn, wordt uw persoonlijke situatie onderzocht. Soms kunnen kosten voor u in uw situatie noodzakelijk
zijn en voor een ander in dezelfde situatie niet. Mogelijk vragen wij daarvoor
advies aan een deskundige (bijvoorbeeld een arts).
Voorbeeld
Voor uitgaven die iedereen heeft, zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van
een koelkast of wasmachine, kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.
Maar heeft u als gevolg van uw ziekte of handicap meer waskosten en meer
kledingslijtage, dan zijn de omstandigheden bijzonder.

De uitvoering van de bijzondere bijstand kan per gemeente
verschillen. Hoe u een tegemoetkoming kunt aanvragen en
onder welke voorwaarden leest u in deze folder.
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals
Maastricht
Valkenburg aan de Geul
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Woont u in Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Meerssen of Vaals?

Bijzondere bijstand
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van:

1. De hoogte van uw inkomen (en dat van uw eventuele partner)
Uw draagkracht is nihil, als uw inkomen lager is dan 100 procent van de voor
u geldende bijstandsnorm. Heeft u een hoger inkomen, dan is er sprake van
draagkracht en moet u een deel van de kosten zelf betalen
100 procent van de bijstandsnorm betekent, dat uw netto inkomen (zonder
vakantietoeslag) lager is dan:
€ 1.350,09 als u gehuwd/samenwonend bent, ouder dan 21 jaar,
				 maar jonger dan 65 jaar
€ 924,07 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent, ouder dan
				 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.418,31		 als u gehuwd/samenwonend bent en allebei ouder dan de
				pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.418,31		 als u gehuwd/samenwonend bent en één van de partners is
				 jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.038,23		 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent en ouder dan de
		pensioengerechtigde leeftijd
Woont u samen met meerdere volwassenen?
Als u een woning deelt met meerdere volwassenen (personen van 21 jaar of ouder), dan wordt hier rekening mee gehouden bij de beoordeling van de hoogte
van de norm. Hoe meer volwassenen bij u wonen, hoe lager de norm die op u
van toepassing is. We noemen dit de kostendelersnorm.
Bovengenoemde bedragen zijn de normen per 1 januari 2016. Deze bedragen kunnen
tussentijds wijzigen.
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2. De hoogte van uw spaargeld of vermogen

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Wanneer u voldoende spaargeld heeft om de kosten zelf te betalen, krijgt u
geen bijzondere bijstand. Een deel van het spaargeld hoeft u niet te gebruiken.
Hoe hoog dat deel is hangt af van uw situatie:

U kunt uw aanvraag online indienen via www.socialezaken-mh.nl (alleen met
Digid). Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk,
omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.

•
•

alleenstaanden € 5.920,echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders € 11.840,-

Er wordt ook gekeken naar vermogen in de vorm van bezittingen. Bijvoorbeeld
een eigen huis of een auto.

3. Kosten die door andere voorzieningen worden vergoed
(voorliggende voorzieningen)
Er zijn kosten die u via andere voorzieningen vergoed krijgt (regelingen, instanties). Bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet (Zvw), huur- en zorgtoeslag en
de tegemoetkoming in de studiekosten.
De mogelijkheid om een lening af te sluiten bij de Kredietbank Limburg zien
wij ook als een voorliggende voorziening.
Als deze voorzieningen uw kosten niet volledig dekken, dan kunt u alsnog
bijzondere bijstand aanvragen.
Vragen?
De medewerkers van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunnen u hierover
informeren.
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Beschikt u niet over een computer, dan vindt u in deze brochure de twee
papieren versies van de formulieren. Op het formulier of de formulieren van
uw keuze moet u een aantal persoonlijke gegevens invullen. Dat is nodig om
uw aanvraag te beoordelen. Per kostensoort moet een betalingsbewijs worden
bijgevoegd.
Formulier 1: u ontvangt een bijstandsuitkering.
U hoeft alleen kopieën van originele bewijsstukken mee te sturen. Voorbeelden
van bewijsstukken zijn bank- of giroafschriften of een origineel betalingsbewijs. U krijgt van ons te horen welke bewijsstukken wij nodig hebben.
Formulier 2: u ontvangt geen bijstandsuitkering.
Om te bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand hebben we een aantal
gegevens nodig, zoals de hoogte van uw inkomen en/of uw vermogen.
Hiervoor moet u bank- en giroafschriften van de afgelopen drie maanden laten
zien. Verder moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort
of identiteitskaart.
U krijgt van ons een lijstje waarop staat aangegeven welke bewijsstukken u
moet laten zien. U moet dezelfde bewijsstukken ook van uw partner laten zien.
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Tegemoetkoming premie aanvullende
zorgverzekering
Heeft u een minimuminkomen tot 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanvullende zorgverzekering van € 100,- per volwassene per kalenderjaar. Sluit u een aanvullende
verzekering af die minder kost dan € 100,- per jaar? Dan ontvangt u een vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten.
Neemt u deel aan de collectieve zorgverzekering van VGZ Zuid-Limburgpakket
en ontvangt u een uitkering via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan
hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch een tegemoetkoming.
Neemt u niet deel aan de collectieve zorgverzekering van VGZ Zuid-Limburgpakket of ontvangt u geen uitkering via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland?
Dan kunt u een tegemoetkoming in de premie voor een aanvullende zorgverzekering aanvragen.

Hoe kan ik een tegemoetkoming premie aanvullende
zorgverzekering aanvragen?
U kunt uw aanvraag online indienen via www.socialezaken-mh.nl (alleen met
Digid). Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk,
omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.
Beschikt u niet over een computer, dan vindt u bij deze brochure de papieren
versie van het formulier. Op het formulier moet u een aantal persoonlijke gegevens invullen. Op het formulier staat ook aangegeven welke bewijsstukken wij
nodig hebben.

Woont u in Maastricht?

Bijzondere bijstand
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van:

1. De hoogte van uw inkomen (en dat van uw eventuele partner)
Uw draagkracht is nihil, als uw inkomen lager is dan 110 procent van de voor
u geldende bijstandsnorm. Heeft u een hoger inkomen, dan is er sprake van
draagkracht en moet u een deel van de kosten zelf betalen Let op: voor bepaalde
kosten geldt een grens van 100 procent.
110 procent van de bijstandsnorm betekent, dat uw netto inkomen (zonder
vakantietoeslag) lager is dan:
€ 1.452,10
als u gehuwd/samenwonend bent, ouder dan 21 jaar,
				 maar jonger dan 65 jaar
€ 1.016,47 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent, ouder
				 dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.560,14 als u gehuwd/samenwonend bent en allebei ouder dan
				de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.560,14 als u gehuwd/samenwonend bent en één van de partners is
				 jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.142,05		 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent en ouder dan
				de pensioengerechtigde leeftijd

Woont u samen met meerdere volwassenen?
Als u een woning deelt met meerdere volwassenen (personen van 21 jaar of ouder), dan wordt hier rekening mee gehouden bij de beoordeling van de hoogte
van de norm. Hoe meer volwassenen bij u wonen, hoe lager de norm die op u
van toepassing is. We noemen dit de kostendelersnorm.
Bovengenoemde bedragen zijn de normen per 1 januari 2016. Deze bedragen kunnen
tussentijds wijzigen.
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2. De hoogte van uw spaargeld of vermogen

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Wanneer u voldoende spaargeld heeft om de kosten zelf te betalen, krijgt u
geen bijzondere bijstand. Een deel van het spaargeld hoeft u niet te gebruiken.
Hoe hoog dat deel is hangt af van uw situatie:

U kunt uw aanvraag online indienen via www.socialezaken-mh.nl (alleen met
Digid). Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk,
omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.

•
•

alleenstaanden € 5.920,echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders € 11.840,-

Er wordt ook gekeken naar vermogen in de vorm van bezittingen. Bijvoorbeeld
een eigen huis of een auto.

3. Kosten die door andere voorzieningen worden vergoed
(voorliggende voorzieningen)
Er zijn kosten die u via andere voorzieningen vergoed krijgt (regelingen, instanties). Bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet (Zvw), huur- en zorgtoeslag en
de tegemoetkoming in de studiekosten.
De mogelijkheid om een lening af te sluiten bij de Kredietbank Limburg zien
wij ook als een voorliggende voorziening.
Als deze voorzieningen uw kosten niet volledig dekken, dan kunt u alsnog
bijzondere bijstand aanvragen.
Vragen?
De medewerkers van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunnen u hierover
informeren.
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Beschikt u niet over een computer, dan vindt u in deze brochure de twee
papieren versies van de formulieren. Op het formulier of de formulieren van
uw keuze moet u een aantal persoonlijke gegevens invullen. Dat is nodig om
uw aanvraag te beoordelen. Per kostensoort moet een betalingsbewijs worden
bijgevoegd.
Formulier 1: u ontvangt een bijstandsuitkering.
U hoeft alleen kopieën van originele bewijsstukken mee te sturen. Voorbeelden
van bewijsstukken zijn bank- of giroafschriften of een origineel betalingsbewijs. U krijgt van ons te horen welke bewijsstukken wij nodig hebben.
Formulier 2: u ontvangt geen bijstandsuitkering.
Om te bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand hebben we een aantal
gegevens nodig, zoals de hoogte van uw inkomen en/of uw vermogen.
Hiervoor moet u bank- en giroafschriften van de afgelopen drie maanden laten
zien. Verder moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort
of identiteitskaart.
U krijgt van ons een lijstje waarop staat aangegeven welke bewijsstukken u
moet laten zien. U moet dezelfde bewijsstukken ook van uw partner laten zien.

11

Tegemoetkoming premie aanvullende
zorgverzekering
Heeft u een minimuminkomen tot 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanvullende zorgverzekering van € 100,- per volwassene per kalenderjaar. Sluit u een aanvullende
verzekering af die minder kost dan € 100,- per jaar? Dan ontvangt u een vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten.
Neemt u deel aan de collectieve zorgverzekering van VGZ Zuid-Limburgpakket
en ontvangt u een uitkering via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan
hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch een tegemoetkoming.
Neemt u niet deel aan de collectieve zorgverzekering van VGZ Zuid-Limburgpakket of ontvangt u geen uitkering via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland?
Dan kunt u een tegemoetkoming in de premie voor een aanvullende zorgverzekering aanvragen.

Hoe kan ik een tegemoetkoming premie aanvullende
zorgverzekering aanvragen?
U kunt uw aanvraag online indienen via www.socialezaken-mh.nl (alleen met
Digid). Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk,
omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.

Maaltijdvoorziening
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die niet in staat zijn om zelf te
koken en dagelijks hun boodschappen te doen, kunnen gebruik maken van de
maaltijdvoorziening.
Er zijn twee soorten maaltijdvoorzieningen:
1. Maaltijdvoorziening thuisbezorging: dit zijn maaltijden die aan huis worden
bezorgd.
2. Maaltijdvoorziening eetpunten verzorgingstehuizen: de maaltijden worden
geserveerd in de verzorgingstehuizen en worden samen gegeten.
U kunt voor beide voorzieningen gebruik maken van de kortingsregeling
maaltijdvoorziening. U moet wel voldoen aan onderstaande voorwaarden. De
hoogte van de korting is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.
Voorwaarden voor de kortingsregeling maaltijdvoorziening:
• U bent ouder dan 65 jaar of u hebt een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking of u bent chronisch ziek;
• U woont in Maastricht en staat ingeschreven;
• U maakt gebruik van de maaltijdvoorziening door maaltijden te laten leveren
door een leverancier waar de gemeente Maastricht een overeenkomst mee
heeft gesloten. Of u eet mee bij een van de eetpunten die aan de kortingsregeling meewerken;

Beschikt u niet over een computer, dan vindt u deze brochure de papieren
versie van het formulier. Op het formulier moet u een aantal persoonlijke gegevens invullen. Op het formulier staat ook aangegeven welke bewijsstukken wij
nodig hebben.
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Sociale alarmering
Sociale alarmering is een voorziening waarbij de gebruiker zelf alarm slaat en
hulp kan vragen via een draadloze halszender die gekoppeld is aan een alarmkastje. Dit kastje wordt aangesloten op de telefoonlijn die in verbinding staat
met de meldcentrale. Met een druk op de knop van de halszender kunt u alarm
slaan in geval van nood.
U kunt kiezen uit twee varianten van vervolghulp:
1. Er wordt contact opgenomen met iemand uit uw directe omgeving;
2. Er wordt contact opgenomen met professionele zorgverleners.
Voorwaarden voor de kortingsregeling sociale alarmering:
• U bent ouder dan 65 jaar of u hebt een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking of u bent chronisch ziek;
• U woont in Maastricht en staat ingeschreven;
• U maakt gebruik van sociale alarmering geleverd door een van de leveranciers waar de gemeente Maastricht een overeenkomst mee heeft gesloten
Contact
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen over de maaltijdvoorziening of sociale alarmering? Laat het ons gerust weten. We helpen u
graag verder.
Bezoek				 Randwycksingel 22
						6229 EE Maastricht
E-mail				wmo@maastricht.nl
Telefoon			14043
Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
						 8.30 tot 12.30 uur, donderdag van 13.30 tot 19.00 uur

Woont u in Valkenburg aan de Geul?

Bijzondere bijstand
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van:

1. De hoogte van uw inkomen (en dat van uw eventuele partner)
Uw draagkracht is nihil, als uw inkomen lager is dan 100 procent van de voor
u geldende bijstandsnorm. Heeft u een hoger inkomen, dan is er sprake van
draagkracht en moet u een deel van de kosten zelf betalen.
100 procent van de bijstandsnorm betekent, dat uw netto inkomen (zonder
vakantietoeslag) lager is dan:
€ 1.350,09 		 als u gehuwd/samenwonend bent, ouder dan 21 jaar,
				 maar jonger dan 65 jaar
€ 924,07		 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent, ouder
				 dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.418,31		 als u gehuwd/samenwonend bent en allebei ouder dan de
				pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.418,31		 als u gehuwd/samenwonend bent en één van de partners is
				 jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.038,23		 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent en ouder dan
				de pensioengerechtigde leeftijd
Woont u samen met meerdere volwassenen?
Als u een woning deelt met meerdere volwassenen (personen van 21 jaar of ouder), dan wordt hier rekening mee gehouden bij de beoordeling van de hoogte
van de norm. Hoe meer volwassenen bij u wonen, hoe lager de norm die op u
van toepassing is. We noemen dit de kostendelersnorm.
Bovengenoemde bedragen zijn de normen per 1 januari 2016. Deze bedragen kunnen
tussentijds wijzigen.
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2. De hoogte van uw spaargeld of vermogen

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Wanneer u voldoende spaargeld heeft om de kosten zelf te betalen, krijgt u
geen bijzondere bijstand. Een deel van het spaargeld hoeft u niet te gebruiken.
Dit geldt voor:

U kunt uw aanvraag online indienen via www.socialezaken-mh.nl (alleen met
Digid). Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk,
omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.

•
•

alleenstaanden € 5.920,echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders € 11.840,-

Er wordt ook gekeken naar vermogen in de vorm van bezittingen. Bijvoorbeeld
een eigen huis of een auto.

3. Kosten die door andere voorzieningen worden vergoed
(voorliggende voorzieningen)
Er zijn kosten die u via andere voorzieningen vergoed krijgt (regelingen, instanties). Bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet (Zvw), huur- en zorgtoeslag en
de tegemoetkoming in de studiekosten.
De mogelijkheid om een lening af te sluiten bij de Kredietbank Limburg zien
wij ook als een voorliggende voorziening.
Als deze voorzieningen uw kosten niet volledig dekken, dan kunt u alsnog
bijzondere bijstand aanvragen.
Vragen?
De medewerkers van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunnen u hierover
informeren.
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Beschikt u niet over een computer, dan vindt u in deze brochure de twee
papieren versies van de formulieren. Op het formulier of de formulieren van
uw keuze moet u een aantal persoonlijke gegevens invullen. Dat is nodig om
uw aanvraag te beoordelen. Per kostensoort moet een betalingsbewijs worden
bijgevoegd.
Formulier 1: u ontvangt een bijstandsuitkering.
U hoeft alleen kopieën van originele bewijsstukken mee te sturen. Voorbeelden
van bewijsstukken zijn bank- of giroafschriften of een origineel betalingsbewijs. U krijgt van ons te horen welke bewijsstukken wij nodig hebben.
Formulier 2: u ontvangt geen bijstandsuitkering.
Om te bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand hebben we een aantal
gegevens nodig, zoals de hoogte van uw inkomen en/of uw vermogen.
Hiervoor moet u bank- en giroafschriften van de afgelopen drie maanden laten
zien. Verder moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort
of identiteitskaart.
U krijgt van ons een lijstje waarop staat aangegeven welke bewijsstukken u
moet laten zien. U moet dezelfde bewijsstukken ook van uw partner laten zien.
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Tegemoetkoming premie aanvullende
zorgverzekering
Heeft u een minimuminkomen tot 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt een tegemoetkoming krijgen voor de aanvullende zorgverzekering als u deelneemt aan de collectieve zorgverzekering van VGZ Zuid-Limburgpakket. Het gaat om een bedrag van € 7,75,- per volwassene per maand.
Neemt u deel aan de collectieve zorgverzekering van VGZ Zuid-Limburgpakket
en ontvangt u een uitkering via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan
hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch €7,75 per volwassene per maand.
Neemt u deel aan de collectieve zorgverzekering van VGZ Zuid-Limburgpakket
en ontvangt u geen uitkering via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan
kunt u een tegemoetkoming in de premie voor een aanvullende zorgverzekering aanvragen.
Neemt u niet deel aan de collectieve zorgverzekering van VGZ Zuid-Limburgpakket? Dan kunt u geen tegemoetkoming krijgen.

Hoe kan ik een tegemoetkoming premie aanvullende
zorgverzekering aanvragen?
U kunt uw aanvraag online indienen via www.socialezaken-mh.nl (alleen met
Digid) Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk,
omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. Bewijsstukken kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.
Beschikt u niet over een computer, dan vindt u deze brochure de papieren
versie van het formulier. Op het formulier moet u een aantal persoonlijke gegevens invullen. Op het formulier staat ook aangegeven welke bewijsstukken wij
nodig hebben.
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Overige regelingen voor inwoners van
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht,
Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u al langer dan drie jaar (36 maanden) een bijstandsuitkering of een
ander inkomen op bijstandsniveau? Kunt u daarnaast ook aantonen dat u geprobeerd heeft uw inkomen te verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking
voor een individuele inkomenstoeslag.
De individuele inkomenstoeslag in 2016 bedraagt voor gezinnen € 542,-, voor
alleenstaande ouders € 487,- en voor alleenstaanden € 390,-.
U krijgt de toeslag een keer per jaar. U moet een aanvraag voor een individuele
inkomenstoeslag elk jaar opnieuw indienen.
Wanneer heeft u recht op de individuele inkomenstoeslag?
Als u getrouwd bent of samenwoont krijgt u de toeslag alleen als u allebei aan
de onderstaande voorwaarden voldoet. Naast onderstaande voor- waarden
wordt iedere aanvraag ook individueel beoordeeld op grond van artikel 8 Pw jo
artikel 36 Pw jo Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015. De gemeente
beoordeelt of u ook echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren.
Er bestaat geen recht op individuele inkomenstoeslag als u een opleiding of
studie volgt zoals bedoeld in de WTOS of op grond van de WSF 2000.
U ontvangt een bijstandsuitkering.
• U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioensgerechtigde leeftijd.
• U heeft drie jaar of langer een uitkering.
• U kunt aantonen dat u geprobeerd heeft uw inkomen te verbeteren.
U heeft een minimuminkomen.
• U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioensgerechtigde leeftijd.
• U heeft drie jaar of langer een minimuminkomen.
• U kunt aantonen dat u geprobeerd heeft uw inkomen te verbeteren.
• Uw vermogen is niet hoger dan:
€ 11.840,- (gehuwden/samenwonenden of alleenstaande ouder) of
€
5.920,- (voor een alleenstaande).
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Hoe kan ik de individuele inkomenstoeslag aanvragen?
U kunt uw aanvraag online indienen via www.socialezaken-mh.nl.
(alleen met Digid) Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u
invulwerk, omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. Bewijsstukken
kunt u digitaal meesturen met de aanvraag.
Beschikt u niet over een computer, dan vindt u in deze brochure twee papieren
versies van de formulieren. Op het formulier moet u een aantal persoonlijke
gegevens invullen. Dat is noodzakelijk om uw aanvraag te beoordelen. Er zijn
twee verschillende papieren formulieren als u er voor kiest om niet digitaal aan
te vragen.
Formulier 1: u ontvangt een bijstandsuitkering
Als wij bewijsstukken van u nodig hebben dan krijgt u dat van ons te horen.
Formulier 2: u ontvangt geen bijstandsuitkering
Om te bepalen of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag hebben we een
aantal gegevens nodig, zoals de hoogte van uw inkomen en/of uw vermogen.
Hiervoor moet u bank- en giroafschriften van de afgelopen drie maanden laten
zien. Verder moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort
of identiteitskaart.
U krijgt van ons een lijstje waarop staat aangegeven welke bewijsstukken u
moet laten zien. U moet dezelfde bewijsstukken ook van uw partner laten zien.

Collectieve ziektekostenverzekering van VGZ
Zuid-Limburgpakket
Heeft u een bijstandsuitkering of een inkomen tot 150 procent van de bijstandsnorm? Dan kunt u deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering van
VGZ Zuid-Limburgpakket. Dit pakket vergoedt ook het verplichte eigen risico
en verplichte bijdragen tot maximaal € 500,- zijn meeverzekerd. Het is een volledig integrale verzekering. Dit betekent zowel een basis- als een aanvullende
verzekering voor € 155,47 per maand.
Voor meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekering van VGZ
Zuid-Limburgpakket kunt u terecht bij VGZ via het gratis telefoonnummer
0800-250 00 10
Meer informatie vindt u www.vgz.nl/zuidlimburg en www.socialezaken-mh.nl.

Minimaregelingen
Voor personen met een minimuminkomen is er naast bijzondere bijstand ook
een mogelijkheid om extra kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.
Denk hierbij aan kosten voor deelname aan sociale of culturele activiteiten,
kosten voor schoolgaande kinderen of abonnementskosten.
De regelingen zijn per gemeente verschillend. Waarvoor u precies een tegemoetkoming kunt krijgen en hoe u die aanvraagt, leest u in de folder Minimaregelingen 2016, voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. De folder en de aanvraagformulieren kunt u krijgen via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
U kunt de aanvraagformulieren ook terugvinden op www.socialezaken-mh.nl
Meer informatie over de diverse regelingen?
Ontvangt u een bijstandsuitkering?
Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw contactpersoon bij
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
Ontvangt u geen bijstandsuitkering?
Bel dan via 14 043 (van 8.30 tot 17.00 uur).
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Wijkservicepunten
In de Wijkservicepunten kunt u tijdens openingstijden terecht voor
informatie, ondersteuning en advies.
Wijkservicepunt Maastricht Noordwest
Centre Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70
6218 AV Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Wijkservicepunt Maastricht Zuidwest
Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35
6214 SW Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Wijkservicepunt Maastricht Zuidoost
Buurtcentrum De Boekel
Roserije 410
6228 DN Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Trajekt Valkenburg
Berkelplein 216
6301 LA Valkenburg.
T: (043) 763 00 54
Openingstijden: Maandag van 9.00 uur tot 10.30 uur

Wijkservicepunt Maastricht Noordoost
Voltastraat 50
6224 EM Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Iedere werkdag van 9 tot 12.00 uur
Kasteel Schaloenstraat 54
6222 TP Maastricht
E: informatieenadvies@trajekt.nl
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16.00 uur

Oplage 9.000 exemplaren
Maastricht, maart 2016
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy
Als u gebruik wilt maken van bijzondere bijstand moeten wij de noodzakelijke persoonsgegevens van u en uw gezinsleden verzamelen en vastleggen. Met behulp van deze
gegevens kunnen wij uw aanvraag beoordelen en afhandelen. Het verwerken van deze
gegevens vindt plaats binnen de kaders van de wet bescherming persoonsgegevens.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 043.
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Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

